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Escenes
‘THE WORLD OF ABBA’
TEATRE TÍVOLI
¿ETS DELS QUE SENTEN ‘DANCING QUEEN’ I ESTAN
TOT EL DIA TARAL·LEJANT-LA? DONCS EL MUSICAL
‘THE WORLD OF ABBA’ ESTÀ FET PER A TU
Del 30 d’abril al 12 de maig

‘GALA EX-IT’
MERCAT DE LES FLORS
APLEGA 16 COREOGRAFIES AMB BALLARINS QUE
HAN PASSAT PER L’IT DANSA I QUE HAN RECALAT
EN GRANS COMPANYIES INTERNACIONALS
28 d’abril

El 29 d’abril la dansa celebra la seva festa
anual i, a Barcelona, enguany serà sonada.
Estudiants, professionals, aficionats, balla-
rins esporàdics... tothom és convidat a par-
ticipar-hi i, perquè tot flueixi millor, s’han
organitzat diversos assajos previs que tro-
bareu ressenyats a la seva web.

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
PLAÇA DE LA CATEDRAL (BCN)
29 d’abril. 18 h i 18.30 h
www.dansacat.org

ESPECTACLE
RECOMANAT

‘LLIBERTAT!’
TNC
“Ei, que consti que jo no sóc racista, però...”
La frase és en el rerefons d’aquesta obra
poc coneguda de Santiago Rusiñol. El direc-
tor Josep Maria Mestres la recupera per
mostrar que el triangle xenofòbia - hipocre-
sia - falsa tolerància no és una invenció dels

nostres dies. Ho patirà en Jaumet, fill adop-
tiu d’un indiano retornat.
Plaça de les Arts, 1 (Barcelona)
De l’1 de maig al 9 de juny

‘SHOPPING & FUCKING’
TEATRE TANTARANTANA
El dramaturg Mark Ravenhill es va donar a
conèixer internacionalment amb aquesta
crua obra dels 90. Devastació per les dro-
gues, parelles al límit, claustrofòbia en una
peça escrita en llenguatge col·loquial que
ara arriba en nova traducció d’Oriol Rovira,
també director del muntatge.
Les Flors, 22 (Barcelona)
Del 2 al 19 de maig

‘LLÀSTIMA QUE SIGUI UNA PUTA’
TEATRE BARTRINA
Una desena d’actors, tot un luxe en els
temps que corren, protagonitza aquest text
del dramaturg britànic John Ford. Un petit
detall: és una obra del segle XVII que, des
del mateix moment que es va escriure, ha
estat acompanyada de polèmica. La raó cal
trobar-la en el tema: la relació incestuosa
entre dos germans, explicada sense judicis
ni posicionaments.
Plaça del Teatre, 1 (Reus)
27 d’abril

ALTRES
ESCENES

RUTH MARIGOT

EL MICROTEATRE
ARRELA A BARCELONA
Els espectacles de petit format, baix preu i poc aforament
tindran per primera vegada una sala estable a la ciutat

É
s tempsdecosespetites.
Artesanes. Personals.
En què, a banda de re-
cursos, els projectes es
teixeixen amb il·lusió,
imaginació i entrega.

“L’escassetatestimula la creati-
vitat” comença a ser una veu
unànime en el món de les arts
escèniques.Lesgransproducci-
ons han entrat en període sabà-
tic (i sembla que indefinit). En
aquestcontextescuinaaBarce-
lona la primera sala estable de-
dicada al microteatre, una fór-
mula que triomfa des de fa anys
aMadridiamigmón:permetfer
espectacles d’unamaneramolt
immediata, sense diners ni ne-
cessitat de grans engranatges.

D’aquíunparell de setmanes
obrirà les portes Minitea3, un
local ambquatre sales ambuna
capacitat màxima per a 15 es-
pectadors asseguts on cada nit,
de dimecres a diumenge, s’ofe-
riran sis sessions de quatre

obres de quinze minuts de du-
rada, ambpreusapartirdequa-
tre euros per a cada una de les
representacions.

TEATRE CAPITAL
Madrid, tardor del 2009. El rea-
litzadorMiguel Alcantud llança
un repte a un grup d’actors, au-
tors i directors: okupar un antic
bordell de la ciutat amb 13 habi-
tacions i fer a cadascuna un es-
pectaclesobrelapornografia.Ai-
xí van néixer l’equip, la filosofia
i el nomdeMicroteatro porDi-
nero, avui una sala estable de la
capital espanyola amb unama-
nerade fer i entendre lesartses-
cèniquesqueaviat va tenir la se-
varèplica.ElsmallorquinsSom-
niMicroteatretambévanactuar
a les despulles del Mustang
Ranch,elbordelldemésanome-
nada d’una ciutat, Palma, on el
format ha fet força fortuna, i la
flamadelmicroteatrevacremar
per tot l’Estat, amésdereplicar-
se en altres salesmadrilenyes.

I és d’aquell mateix foc d’on
ha sorgit elMinitea3 barceloní,

MINITEA3
PADRINS DE RENOM

El Minitea3 naixerà amb una bona xarxa de
padrins. Els realitzadors Agustí Villaronga,
Manuel Huerga i Joaquim Oristrell i els
actors Unax Ugalde, Ingrid Rubio, Adrià
Collado i Núria Gago són alguns dels noms
de la llista d’adhesions. Tothom que vulgui
pot ser-ne soci per 12 euros a l’any. Els inte-
ressats a formar part de la programació
poden fer arribar el seu guió a Minitea3.

MINITEA3
Robadors, 22, Barcelona.
www.minitea3.com

impulsat per tres socis proce-
dents del món audiovisual i de
l’entreteniment. No és que fins
aranosen’hagués fet,demicro-
teatre, a Barcelona. La compa-
nyia Aixopluc va ser pionera en
aquest camp, i en espais com el
TeatreLliurehivanobrirunafi-
nestraesporàdica.Lanovetatés
que,perprimercop, elmicrote-
atre tindrà un espai estable a la
ciutat.

UN POL DE CULTURA I OCI
Minitea3,avuienobres,organit-
zarà els espectacles a partir
d’una proposta temàtica. Els
seus fundadors són els produc-
torsaudiovisualsAmparoMira-
lles iRamónCorella, l’actorCar-
los Fuentes i la pintora Elena
Camacho. Paula Miralles (a la
foto), actriu i responsable de la
programació, explica que el pri-
mer cicle girarà al voltant del
concepteUn gran dia. Entès en
un sentit ampli: un gran dia per
a les confessions, per al sexe...
ElsactorsToninoiCarlosFuen-
tes ielprestigiósdirectordecàs-
tingPepArmengol són tres dels
creadors que participen en els
espectacles inaugurals.

A més de veure teatre, el pú-
blic d’aquest espai hi podrà con-
templar exposicions relaciona-
desamblatemàticadecadames,
prendre-hi una copa i fer-hi un
mos ràpid. “La veritat és quedes
de l’Ajuntament ens han donat
moltes facilitatsperobrir la sala.
Hanentèsel seupotencial coma
dinamitzadord’aquestazonadel
Raval”, valoraMiralles. La voca-
ció lògica és que aviat el carrer
Robadors s’incorpori a la ruta
dels aficionats al teatre català.

BELÉN GINART


